SALÓ INTERNACIONAL DEL LLIBRE DE TORÍ
9 al 13 de MAIG de 2019

El Salone Internazionale del Llibre de Torino és un esdeveniment literari obert al públic
amb important presència d'autors i il·lustradors que concentra més de mil
conferències, debats, taules redones i espectacles amb més de 2000 ponents i
convidats.
El Saló se celebra en el mes de maig, i és una bona oportunitat per a fer el seguiment
als contactes (especialment amb editorials italianes) iniciats en la fira de Bolonya.
El Saló es complementa amb el International Book Forum (IBF), l'àrea professional del
Saló, en el qual es reuneix el món de l'edició internacional, del cinema i de la televisió
per a tractar la compra de drets de traducció i d'adaptació a formats audiovisuals.
El IBF reuneix a uns 600 professionals de 36 països diferents, amb més de 3000
entrevistes en tres dies. Compta amb una plataforma pròpia per a gestionar l'agenda i
contactar amb la resta de participants. Aquesta plataforma està molt bé valorada pels
editors participants.
L’edició del 2019 s’ha celebrat del 9 al 13 de maig. En aquesta ocasió, l’AEPV acudeix
al Saló convidada per l’AES, Associazione Editori Sardi.
Dintre del programa d’activitats organitzades en el marc del Saló, l’AES ha presentat el
seu projecte “Books in Sardinia”, un aparador important estructurat a través d’un
catàleg online on es publiquen llibres, revistes, cartografia i productes editorials
electrònics i multimèdia en italià, sard i les varietats lingüístiques presents a Cerdenya,
per afavorir l’intercanvi de drets.
Per a presentar el projecte, l’AES va convocar una taula rodona amb participació de
l’AEPV (Associació d’Editors del País Valencià) i L’EEE (Associació d’Editors en llengua
Basca) a més del president de l’ADEI (Associazione degli editori independenti).
L’objectiu de la taula era presentar i debatre sobre els diferents projectes de
cooperació i les estratègies d’internacionalització de les entitats participants i establir
vincles i punts de connexió per a futures col·laboracions.

